KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU L
CIRCLE K EXTRA CLUB

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie

2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dan

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowy

programie lojalnościowym Circle K EXTRA Club jest Circle K A

z prawem norweskim z siedzibą w Oslo, zarejestrowana pod n
Schweigaards gate 16, Oslo, Norwegia.
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa

Circle K EXTRA Club na podstawie udzielonej zgody zgodnie z a

dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realiz

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w ce

programie lojalnościowym, rozpatrywania reklamacji oraz ustal
wzajemnych roszczeń.
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres

lojalnościowym Circle K EXTRA Club lub do czasu wygaśn

wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym Circle K

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty pow
partnerzy programu lojalnościowego.

5. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do

Circle K AS poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem

7. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorcze

przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narus

przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobo
8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne

programie lojalnościowym Circle K EXTRA Club, a konsekwenc
utrata uczestnictwa w programie lojalnościowym.
9. Podane przez Panią /Pana dane osobowe będą wykorzystywane

sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwa

lojalnościowego Circle K EXTRA Club (przy pomocy profilowan

przetwarzania będzie możliwość określenia Pani / Pana osobis

zakupowych na podstawie Pani / Pana danych osobowych i histo

ramach programu lojalnościowego. Profilowanie wykorzysty

przygotowania oraz zaprezentowania Pani / Panu indywid
marketingowej.

10. Pani / Pan może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony d

na adres e-mail privacy@circlekeurope.com lub wysyłając pism

Officer, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norwegia. Dod

przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w związku z wdroż

Oświadczeniu dotyczącym prywatności dostępnym na stronie www
11. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się

biura obsługi klienta: bokextra@circlekeurope.com, telefon 22 255

